السبت  12كانون الثاني  2019العدد 3660

صورة
وخبر

ُ
عشـية عيـد الميلاد الشـهر الماضـي ،ولـد الدغفل «سـانتوش» فـي حديقة «هاغنبيـك تيربـارك» للحيوانات التي تأسسـت فـي هامبورغ عام
 .1863وأمـس الجمعـة ،رصـدت عدسـات الكاميـرا الفيـل الصغيـر ّ
للمـرة األولى إلـى جانب والدته «الي سـينه» .الحديقة التي تكتسـب شـهرة
عالميـة ،تضـم أكثـر مـن  210فصيلـة من مختلـف أنحاء العالم ،باإلضافة إلى حوض اسـتوائي ،وقسـم مخصص لحيوانات القطب الشـمالي.
(جـورج ويندت ــ أ ف ب)

ّ
المتوجة في «صالون الخريف»
هذه األسماء

لقاء تضامني
مع صدقي سليمان المقت
ّ
«تحوالت» واللجنة
يدعو منتدى
الدولية للتضامن مع املناضل
صدقي سليمان املقت (الصورة)،
عميد األسرى السوريني في سجون
االحتالل اإلسرائيلي ،إلى لقاء يوم
الثالثاء املقبل لإلعالن عن انطالق
أنشطة اللجنة .تشارك في اللقاء
الصحافية ثريا عاصي (تحرير
الجوالن قدر محتوم) ،واألكاديمي
واإلختصاصي القانوني حسن
جوني (الوضع القانوني للجوالن
السوري) ،والصحافي والباحث
حسن حماده (عن املناضل صدقي
سليمان املقت واللجنة الدولية
للتضامن معه) .تدير الندوة
اإلعالمية رنا أبي جمعة.
الثالثاء  15كانون الثاني (يناير) الحالي
ً
مساء ـ «مركز ألف»
ـ الساعة السادسة
(شارع البصرة ـ مقابل مركز «دراسات
الوحدة العربية» ـ الحمرا /بيروت).
لالستعالم01/740495 :

هبة ّ
القواس...
ْ
«براس السنة» قريبًا
أنهت السوبرانو اللبنانية هبة
القواس ( 1972ـ الصورة) تصوير
فيديو كليب أغنيتها املنفردة
الجديدة ْ
«براس السنة» ُفي روما
ولبنان وبرلني ،على أن تطلقه
األسبوع املقبل ،بحسب ما ورد في
بيان صدار عنها .العمل من إنتاج
«مؤسسة هبة ّ
القواس الدولية»،
ومن أشعار السورية سهام
الشعشاع ،تناجي فيه ّ
القواس
«الوجد والحبيب والوحدة
والفراق والحياة والحنني» ،ضمن
قالب غنائي ـ موسيقي يحمل
توقيعها ،بمشاركة «أوركسترا
روما سيمفونيتا» ،في محاولة
من هبة ملواكبة القوالب الغنائية
الحديثة .فكرة الكليب ّ
وقصته
ّ
املصورة ريما كريمة،
وضعتها
ّ
فيما تولى املخرج األملاني
أندرياس موريل ّ
مهمة اإلخراج،
بمشاركة طوماس فريشهوت
كمدير تصوير.

مساء ّأول من أمس ،أعلن
عن أسماء الفائزين بجوائز
الدورة الثالثة والثالثني من
«صالون الخريف» في «متحف
ّ
(األشرفية ـ بيروت).
سرسق»
ّ
من بني  31فنانًا توزعوا على
ّ
الفنية من
مختلف الوسائط
الفيديو والصورة واللوحات
ّ
الفنية ،فازت
والتجهيزات
ّ
املصورة اللبنانية الرا تابت
(الصورة) بـ «جائزة متحف
سرسق»ُ ،
ومنحت «جائزة
الفنانني الشباب املبدعني»
للفنانتني نور سخن وهال
عزالدين .اختارت الفائزات
ّ
تضم
الثالث لجنة تحكيم

املنسق الفني طارق أبو
الفتوح ،ومديرة «أشكال ألوان»
كريستني طعمة ،والفنانة
اللبنانية رانيا اصطفان،
والفنان نزار ضاهر إلى جانب
الكاتب جالل توفيق .أما «جائزة
اختيار الجمهور» ،فقد ذهبت
ّ
اللبنانية ماريا ّ
كساب.
للفنانة
وقد ّ
نوهت اللجنة بالفنانني
بلسم أبو الزور ،والنحات
أالن فاسويان .علمًا أن حفلة
التتويج ،جاء ت قبل أيام من
اختتام «صالون الخريف» مساء
االثنني  14كانون الثاني (يناير)
الحالي .باإلضافة إلى ّ
تنوع
الوسائطّ ،
ظهر الفنانون في
واهتماماتهم
املعرض مشاغلهم ّ
وثيماتهم الفنية املتعلقة باللغة
ّ
االفتراضية ،و«اآلثار
والعوالم
الناتجة عن مرور الزمن مثل
ّ
االضمحالل والتفكك» كما
جاء في بيان لجنة التحكيم
التي اختارت األعمال الـ  31من
بني مجموعة كبيرة ّ
تقدمت
للمشاركة.
«صالون الخريف ـ  :»33حتى 14
كانون الثاني (يناير) ـ «متحف
ّ
(األشرفية ـ بيروت).
سرسق»
لالستعالم01/202001 :

مهدي منصور:
قصائد جنوبية
في  16كانون الثاني (يناير)
الحالي ،تحتضن مدينة النبطية
نشاطًا جديدًا ضمن فعاليات «لقاء
األربعاء األدبي» في منزل الشيخ
فضل مخدر .على مدى  75دقيقة،
يحيي الشاعر واألكاديمي اللبناني
مهدي منصور (الصورة) أمسية
شعرية مفتوحةّ ،
يقدم خاللها
قصائد سيختارها من دواوينه
«فهرس االنتظار» و«أخاف الله
والحب والوطن» و«األرض حذاء
مستعمل» ،وفق ما يؤكد في اتصال
مع «األخبار» .ويشير مهدي ّ إلى
سعادته بهذا اللقاءّ ،
سيما أنه في
«قبلة الشعر».
النبطية ِ
أمسية شعرية مع مهدي منصور :األربعاء
ً
مساء
 16كانون الثاني ـ الساعة السابعة
ـ منزل الشيخ فضل مخدر (قرب تمثال
ّ
الصباح ـ خلف التكميلية ـ بناية جابر ـ
النبطية /جنوب لبنان /ط  .)7لالستعالم:
70/111805

